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ביטוח ופיננסים

מה חושבים הסוכנים?
איילון במקום הראשון, מנורה 

במקום האחרון: כל הנתונים מסקר 
שביעות הרצון שערכה הלשכה 

בקרב הסוכנים הפנסיונים
< עמ’ 9

הבחירות הגיעו לאילת
4 מתמודדים לכנסת 

בראיון עם עמית סגל נתנו 
דעתם על סוכני הביטוח, 

כלכלת המדינה ועוד
 < עמ’ 5

 “דואג לפרנסת הסוכן”
 הממונה ברקת בכנס באילת: 

מתנגד לפוליסות האחידות, מדבר 
על חשיבות מעמד הסוכן מול חברות 

הביטוח וחושב שמצבו של ענף 
הביטוח מצויין < עמ’ 3

משה כחלון: "משבר הריסקים 
ייפתר - אם לא במו"מ אז יש לנו 

אמצעים פרלמנטריים נוספים"
שר האוצר נאם בכנס הפנסיוני ה־40 והתייחס לנושא הריסקים: "אין מה 
לעשות - אתם צודקים" ‰ וגם - נשיא הלשכה נגד שתיקת היצרנים: "לא 

נקבל משוואה בה יציבות החברות עומדת לפני הסוכנים" < עמ' 2, 4
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ביטוח 
ופיננסים

החזר " של  קולקטיבי  עונש  להטיל  ההחלטה 
נכונה,  לא  היא  אחורה  שנים  שש  עמלות 
ששתקתם  אחרי  מידתית.  ולא  מקצועית  לא 
לרבים,  וההסכם  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  בנושא 
כבר חודש שאתם שותקים גם בנושא הריסקים - 
נשיא  אמר  כך  בכם".  רק  תפגע  שלכם  השתיקה 
לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, בטקס 
הלשכה  של  ה־40  הפנסיוני  הכנס  של  הפתיחה 

שהתקיים ביום שני בערב במלון הרודס באילת. 
רשות  על  הממונה  השתתפו:  הפתיחה  בטקס 
חברות  איגוד  יו"ר  ד"ר משה ברקת,  ההון,  שוק 
שמולי,  איציק  ח"כ  המבורגר,  יאיר  הביטוח, 
לכנסת  והמועמד  לשעבר  ירושלים  עיריית  ראש 
מטעם מפלגת הליכוד, ניר ברקת, נשיאת לשכת 
רואי החשבון, איריס שטרק וראש עיריית אילת 

מאיר יצחק־הלוי.
"אנחנו  ואמר:  הריסקים  בנושא  הוסיף  רוזנפלד 
עומדת  החברות  יציבות  בה  משוואה  נקבל  לא 
לפני הסוכנים. הענף הזה יהיה שוויוני בפני כולם. 
עד לפני חודש לא הייתה כל בעיה ביציבות כאשר 
לכל   60% ואפילו   50  ,40  ,30 של:  הנחות  נתנו 
חברות  יציבות  של  בעיה  הייתה  לא  אז  החיים. 
הביטוח והיא לא קיימת גם עכשיו. אנחנו בעיצומו 
ואני  זה  בנושא  ההון  שוק  רשות  מול  מו"מ  של 
מקווה שתימצא הדרך להסכם הוגן לטובת ציבור 

החוסכים והסוכנים. 
"אין מקום לשתיקה בענף הביטוח, ההיפך הוא 
שבוחרים  אלו  מוותרים,  שלא  אלו  דווקא  הנכון. 
של  בסופו  המנצחים  גם  הם  בעקשנות  להוביל 
הכבשים,   שתיקת  הסרט  את  מכירים  כולנו  דבר. 
סרט  מכל  חזקה  במציאות  חזינו  האחרון  בחודש 
והיא שתיקת היצרנים. שתקתם כאשר רצו לעצור 
לרבים, שתקתם כאשר  בהסכם  לנו את העמלות 
למכור  להמשיך  הנסיעות  לסוכני  לאפשר  רצו 
ביטוח ללא רישיון. אתם שתקתם ואנחנו ניצחנו. 
הריסקים.  בנושא  גם  שותקים  שאתם  חודש  כבר 

השתיקה שלכם תפגע רק בכם".
ואמר:  החברות  למנכ"לי  גם  פנה  רוזנפלד 
"השמיעו קולכם, הביעו דעה מול האוצר בצורה 
אמרו  פנים,  לשני  משתמעת  ושאינה  ברורה 
שאתם רוצים לשמור על שותפי האמת שלכם מזה 
עשרות שנים,  אמרו - אנחנו רוצים לשמור על 

סוכני הביטוח. לא רק מותר לכם, אתם מחויבים 
לציבור  וגם  כאן  שיושב  לציבור  זאת  לעשות 
בישראל ובכל פרסום שלכם חייבת להיות הפנייה 

גם לסוכני הביטוח".
זה  לציבור  "לדאוג  הלשכה:  נשיא  הדגיש  עוד 
לא  זה  לציבור  לדאוג  תעריפים,  להוריד  רק  לא 
רק לשמור על יציבות בעלי ההון. לדאוג לציבור 
לדאוג  חרד.  למבוטח  בלילה  ב־23:00  לענות  זה 
לציבור זה ללוות מבוטח בטיפול רפואי מציל חיים. 
לדאוג לציבור זה לרוץ למקום התאונה של המבוטח 
במוצאי שבת ולסייע לו. אנחנו ציבור נחוש, שאוהב 
המקצוע  על  נוותר  לא  אנחנו  שלו,  העבודה  את 

שלנו", סיים רוזנפלד לקול תשואות הסוכנים.

יחד ננצח
העבודה  את  הדגישה  בנאומה  שטרק  איריס 
המשותפת עם הלשכה. "אני בטוחה שנוכל לפעול 
מדינת  כי  הציבור,  לטובת  רבות  ולעשות  יחד 
ישראל הגיעה לגיל שהיא צריכה לדאוג לאזרחיה  

המבוגרים יותר", אמרה שטרק.

ביטוח  חברות   - ח  הביטו ממפלגת  בא  ני  "א
וסוכנים יחד. לא אחד נגד השני. כי אחד לא יכול 
הפתיחה,  בערב  נאומו  את  פתח  כך  השני“.  בלי 
הראל,  קבוצת  ויו"ר  טוח  הבי חברות  איגוד  “ר  יו
ניר  הפוליטיקאים  אחרי  שדיבר  המבורגר,  יר  יא

ברקת וח"כ איציק שמולי.
טריליון שקל,   6.1 מנהל  הביטוח  ענף  לדבריו, 

וצבירה חדשה של 140 מיליארד שקל בכל שנה.
הממונה  ברקת,  משה  לד"ר  התייחס  בורגר  המ
החדש על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ואמר: ”ברקת 
הוא איש נכון לתפקיד. הוא רואה את כל התמונה. 
הוא ידאג ללקוחות לא פחות מקודמיו, אבל גם 
לאיזון בינם לחברות ולסוכנים. ממונה לא יכול 
לומר שהוא דואג רק ללקוחות. אני מודה לברקת 
על הכבוד שהוא רוחש לנו. הרי מגיע לנו כבוד, 

לא עשינו שום דבר רע“.
בסיום דבריו אמר המבורגר: "אמנם אין תחליף 
לשנות  תצטרכו  אתם  גם  אבל  יטוח,  הב וכן  לס
דיסקט. חברות הביטוח מספקות לכם הרבה כלים. 

יחד ננצח“.

 רוזנפלד נגד שתיקת היצרנים: 
"לא נקבל משוואה בה יציבות החברות 

עומדת לפני הסוכנים"
נשיא הלשכה נאם בטקס הפתיחה של הכנס הפנסיוני ה־40 לקול תרועת הסוכנים, יצא נגד היצרנים ופנה 

גם למנכ"לי החברות: "השמיעו קולכם מול האוצר בצורה ברורה" < רונית מורגנשטרן

"שתקתם כאשר רצו לעצור לנו את העמלות בהסכם לרבים, 
שתקתם כאשר רצו לאפשר לסוכני הנסיעות להמשיך למכור 

ביטוח ללא רישיון. אתם שתקתם ואנחנו ניצחנו"  

רוזנפלד בכנס הפנסיוני | צילום באדיבות הלשכה
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אג'נדה " עם  לתפקיד  שבאתי  כבר  אמרתי 
בצד  להיות  צריכים  הסוכנים  לפיה  סדורה, 
של הלקוח. אמרתי וקיימתי – אני לא מאמין 
ההון,  שוק  על  הממונה  אמר  כך  היקף",  בעמלות 
משה ברקת, בערב הפתיחה  ד"ר  וחיסכון  ביטוח 

של כנס לשכת סוכני ביטוח באילת.
“אני מאמין שהסוכנים צריכים לקבל את הערך 
מובילים  שאנחנו  המודל  שלהם.  העבודה  עבור 
עבורכם.  יותר  ורווחי  יותר  טוב  הוא  אליו  אתכם 
יותר  להיות  צריכים  שהלקוחות  בעיתון  קראתם 
כדי  הזה  למקום  אותם  דוחפים  אנחנו  מיועצים. 
את  שייתן  ומי  ייעוץ  צריכים  שהם  להסביר 
של  בסופו  השכר  את  הביטוח.  סוכני  הם  הייעוץ 
וזה  ומהמוצרים,  מהלקוח  יקבלו  הסוכנים  דבר 
המודל שאליו אנחנו מובילים. אני מאמין לחברות 
נחוש  ואני  למבוטחים  דואגים  שהם  ולסוכנים 
הדאגה   - שלנו  היום  סדר  את  שיכתיב  מה  שזה 

למבוטחים. 
שלכם  לפרנסה  גם  דואג  אני  הביטוח,  "סוכני 
כפי  המשוואה,  בתוך  הביטוח  סוכן  של  ולמקום 
שאני נחוש לדאוג ליציבות חברות הביטוח ולצרכי 
המבוטחים. ביטוח זה לא עסק כל כך קל והמבוטחים 
צריכים מי שיטפל בהם. גם ראש הממשלה, שדיבר 

פה בווידאו לפניי, צריך סוכן ביטוח”.
ברקת:  אמר  הריסקים  לנושא  בהתייחסו 
יהיו  הביטוח  שיועצי  למצב  שנגיע  מקווה  "אני 
יהיה  שלהם  התגמול  וגם  לחלוטין  אובייקטיבים 

בהתאם".
באחת  נמצא  הביטוח  ענף  כי  ציין  הממונה 
הביטוח  "ענף  שלו.  טובות  היותר  התקופות 

משגשג. גם הסוכנים, גם החברות, 
הענף  לזכור שכל  צריכים  ואנחנו 
המבוטח   - אחד  גורם  על  מבוסס 
מאמין  באמת  אני  בקצה.  שנמצא 
לחברות שהן דואגות למבוטח וגם 
נחוש  אני  להם.  דואגים  הסוכנים 
היום  סדר  את  שיכתיב  מה  שזה 
מבחינת  למבוטחים  נדאג  שלנו. 
מחיר, שירות, כיסוי ביטוחי, כאשר 
את  יקבלו  חלשות  אוכלוסיות  גם 
הוגן,  שירות   - להן  שמגיע  מה 
זה  אטומים.  בקירות  יתקלו  ולא 

הלב והנשמה – מקצוענות. חרטתי על הדגל את 
המקצועיות והאנושיות. לא רק כלפי המבוטחים. 
תהיו בטוחים שאני דואג גם לפרנסה שלכם, כפי 
שאני דואג ליציבות החברות. המבוטחים צריכים 
בסופו של יום מי שידאג להם. גם ראש הממשלה 

בסוף ייקח סוכן ביטוח כדי לקנות ביטוח".

מתנגד לפוליסות אחידות
“אני לא חי בעולם של פוליסות אחידות, אלא 
בעולם שאפשר לגוון ואני ארשה את הגיוון הזה 
הנכונה  העצה  את  יש  השני  יודע שבצד  כשאני 
בעולם  "גם  והוסיף:  הממונה  אמר  לצרכן", 
הריסקים קיבלתי כמה רעיונות שיאפשרו לעשות 
מוצרים לא אחידים. חברות הביטוח חששו שלא 
זה  ואני אומר - אם  נאשר את המוצרים האלה, 
נותן איזון אקטוארי טוב יותר ומטיב עם הצרכן, 

תציעו.
"הביטחון לצרכן לא קשור רק למחירים. אנחנו 

או  לשנה  רק  ולא  שנים  שנמשכת  להנחה  נדאג 
אנחנו  אחד.  אף  עם  במלחמה  לא  אנחנו  שנתיים. 

לטובת העניין ולטובת הענף", הדגיש ברקת.
ראש  ברקת,  ניר  גם  הופיע  הפתיחה  בערב 
עיריית ירושלים לשעבר ומקום 9 ברשימת הליכוד 
לכנסת,  שאמר: "אתם סוכני הביטוח מלווים את 
כאן  ואני  במצוקות  הקשות,  בשעות  ישראל  עם 
להודות לכם בשם כל עם ישראל, יישר כח. בארץ 
אנחנו לעיתים מתחכמים מידי ומייצרים רגולציית 

ייתר כפולה ומכופלת שמעמיסה על היזמים".
הישראלית,  מלאנקוס  חברת  את  בירך  ברקת 
עזיבתה  לגבי  שלה.  המרשים  האקזיט  בעקבות 
אמר  הישראלית  הבורסה  את  מלאנקוס  של 
ברקת: "יש לנו כשל מערכתי במדינה - ישראל 
חייבת לאמץ סטנדרטים בינלאומיים ולמנוע את 
הקשיים המיותרים, בין היתר פקידים שלא מבינים 
פוגעים  ובכך  הכלכלה  על  מקשים  בעסקים, 

ברווחיות החברות".

 ברקת: "הסוכנים יקבלו את 
התגמול מהלקוח ומהמוצרים"

הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת, נאם בכנס הפנסיוני ה־40 של הלשכה באילת ויצא נגד הפוליסות 
האחידות ‰ "המבוטחים צריכים סוכן ביטוח שיעניק להם שירות הוגן עם לב ונשמה" < רונית מורגנשטרן

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

משה ברקת ׀ צילומים: באדיבות הלשכה ניר ברקת

https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/lisob?WizardType=Customer#/Welcome
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יחד " שפתרנו  כפי  ייפתר,  הריסקים  משבר 
אתם   – לעשות  מה  אין  כי  בעבר,  בעיות 
לנו  יש  במו״מ  ייפתר  לא  זה  ואם  צודקים. 
שייגרם  איפה  נוספים.  פרלמנטריים  אמצעים 
כשל, אני יודע להתערב. אני חבר ויועץ שלכם". 
כך אמר שר האוצר ויו"ר מפלגת '"כולנו", משה 
הכנס  משתתפי  בפני  שנשא  בדברים  כחלון, 

הפנסיוני באילת. 
כחלון סיכם את שנות כהונתו כשר האוצר ואמר: 
"הבאנו את מדינת ישראל למקום אחר. יש קמפיין 
ב־20  קטן  הוא   2015 מאז  אבל  הגירעון,  בנושא 
אז   – תוצר  חוב  יחס  הוא  גירעון  שקל.  מיליארד 
או שמשלמים את החוב או שמצמיחים את המשק. 

אנחנו גם הצמחנו את המשק וגם החזרנו חוב. 
"קיבלנו מיליארד דולר ממכירת מובילאיי. הם 
הלכו להקטנת החוב גם כי לא רצינו להוריד את 
שער הדולר. הוספנו 38 מיליארד שקל לתקציבי 
לתקציב  שקל  מיליארד   9.8 בהם  המשרדים, 
מספיק  לא  זה  כי  לבריאות  עוד  נוסיף  הבריאות. 
והוסיף:  ונציג תכנית בריאות חדשה", אמר השר 
"השכר עלה ב־10% והכל עם אחריות תקציבית. 
אם מצב הכלכלה לא היה טוב אז לא הייתה מכירה 
של מלאנוקס ואינטל לא הייתה משקיעה עוד 10 
שאנחנו  הטענות  חודשיים.  לפני  דולר  מיליארד 

משחקים עם המספרים מגוחכות. מדובר בנתונים 
המצב  בינלאומיים.  גורמים  ידי  על  שמפוקחים 
של כלכלת ישראל לא היה טוב יותר מאז הקמת 

המדינה," הדגיש כחלון.
מצוינים  הדירות  מחירי  האוצר,  שר  לדברי 
לעומת תחילת הקדנציה שלו – "העלינו קצבאות 
הנכים, שיפרנו את שכר החיילים, וצריך לטפל גם 
בקצבאות הקשישים", אמר כחלון. "ראש הממשלה 
לא יכול לעשות צעד אחד כלכלי ללא הסכמתי, 

אלא רק לפטר אותי. שר האוצר זה התפקיד הכי 
ובפעם הבאה אדרוש שוב את תיק האוצר.  חשוב 
לא אהיה שר האוצר של בני גנץ ולא של בנימין 

נתניהו - אהיה שר האוצר של הציבור”.

ישראל מובילה בהליכים 
משפטיים פר אזרח

שמתמודד  סער,  גדעון  לשעבר  החינוך  שר 
החמיא בפתח  "הליכוד",  לכנסת מטעם מפלגת 
סו"ב  הלשכה,  לנשיא  בכנס,  שנשא  הדברים 
הלשכות  "אחת  ולחבריה:  רוזנפלד,  ליאור 
היותר מקצועיות עם הכנסים הכי מקצועיים", 

אמר. 
לעתיד  חשובות  נקודות   3 ציין  סער 
שחייבים  "הראשונה,  בישראל:  הכלכלה 
להוריד את עודף הרגולציה שאינה מעודדת 
שסבל  הביטוח  בענף  גם  וצמיחה,  תחרות 
בשנים האחרונות מעודף רגולציה; דבר שני, 

זה שהעיניים צריכות להיות מופנות אל העסקים 
הגדולים  לעסקים  ולא  והבינוניים,  הקטנים 
רגולציה  למחלקות  אדם  כוח  להפנות  שיכולים 

שמתפתחות לסדרי גודל בלתי אפשריים. 
ישראל  מדינת  דה־פליליזציה:  "ולבסוף 
אזרח.  פר  משפטיים  בהליכים  בעולם  מובילה 
חלק  הפיכת  ידי  על  זה  את  לעשות  אפשר 
מהעבירות בספר החוקים שלנו מעבירות פליליות 
לעבירות מנהליות עם ענישה בצורת קנס, גם בין 
היתר ברישוי עסקים, או עברות מינוריות בתכנון 
ובנייה. התוצאה של ריבוי בעבירות פליליות היא 
עומס עצום על בתי משפט והליכים יותר רציניים 
נועד  הפלילי  ההליך  מהנדרש.  רב  זמן  נמשכים 

לסטייה חמורה מהנורמה".

בנאומו התייחס סער גם לשיחה שערך עם 
נשיא הלשכה ואמר: "שמחתי לשמוע בשיחה 
ביישום חלק מהמסקנות של  שיש התקדמות 
הוועדה לעתיד ענף הביטוח שעמדתי בראשה. 
בשני תחומים חשובים, הפנסיוני והסיעוד, מה 
שהותירה אחריה הוועדה בעבודה יסודית הם 
הממלכתית.  ברמה  חשובות  מאוד  מסקנות 
אנשים  יותר  ויש  גדלה  החיים  תוחלת 
לשירותי  שנזקקים  אנשים  ויותר  בפנסיה 
שנתקלים  לפני  לזה  להיערך  וחייבים  סיעוד, 

במשברים", סיכם סער.

איזון בין רגולציה לשוק 
לבן"  "כחול  ממפלגת  פרקש־הכהן,  אורית 
ויו"ר רשות החשמל לשעבר טענה כי מה שהביא 
אותה לפוליטיקה אלו האירועים שחוותה בנושא 
מתווה הגז והתחושה שמדובר בהתחלה של מדרון 

ובהנהגה שעסוקה בעצמה ולא בציבור. 

אמרת  מכבידה",  רגולציה  רווי  הביטוח  "תחום 
יכולה  אני  לשעבר  "כרגולטורית  פרקש־הכהן. 
לומר שמאוד חשוב לשמור על איזון בין רגולציה 
לבין לתת לשוק לעבוד. את השינוי במשק החשמל 
חברת  את  כשהכרחנו  כבדה  ברגולציה  התחלנו 
סיכון  לקחנו  פרטיים.  מספקים  לקנות  החשמל 
והשקענו בשוק החשמל הפרטי לטובת הציבור, אבל 
לאחר שהשינוי התחולל צריך לתת לשוק לעבוד".  
לדברי פרקש־הכהן, מפלגת "כחול לבן" תיאבק 
"לא מקובל  והעסקים הקטנים:  לטובת העצמאים 
לאומי  ביטוח  שמשלמים  קטנים  שעסקים  עלינו 
זכאים להטבות סוציאליות כמו דמי אבטלה,  לא 
מחלה, ויש להגדיל את ההוצאות המוכרות לרכב 

אצל העצמאים", סיכמה.

 שר האוצר: ״משבר הריסקים ייפתר, 
כי אין מה לעשות - אתם צודקים"

 משה כחלון נאם בכנס הפנסיוני וטען כי אם צריך הוא ישתמש גם באמצעים פרלמנטריים: ״איפה 
 שייגרם כשל, אני יודע להתערב. אני חבר ויועץ שלכם״ ‰ וגם: גדעון סער בנאומו על לשכת 

סוכני ביטוח: "אחת הלשכות היותר מקצועיות" < רונית מורגנשטרן

אורית פרקש־הכהן

גדעון סער

משה כחלון | צילומים: באדיבות הלשכה
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בכנס נ הוא  גם  נכח  לכנסת  הבחירות  ושא 
המתמודדים  ארבעת  כאשר  הפנסיוני, 
אחד  על  אחד  בראיונות  השתתפו  לכנסת 
 4 עמית סגל.   12 עם הפרשן הפוליטי של ערוץ 
מתמודדים שהתראיינו הם ח"כ מיכל רוזין ממרצ; 
פרלמוטר  דדי  ביתנו;  מישראל  אבידר  אלי 
ממפלגת גשר ומשה פייגלין, יו"ר מפלגת זהות. 
ח"כ משה גפני מיהדות התורה לא הצליח להגיע 

בגלל השביתה באילת ביום שלישי.

"השוק חופשי בצורה קיצונית"
מרצ,  של  פנימיים  שבסקרים  טענה  רוזין  ח"כ 
מספר המנדטים יציב ועומד על 5, וזאת בתשובה 
לשאלתו של סגל מדוע מרצ תמיד מגיעה למועד 
החסימה.  אחוז  סביב  מתנדנדת  כשהיא  הבחירות 
"ממחקרים  רוזין.  אמרה  בעיות",  שתי  "זיהינו 
שלנו, כ־15 מנדטים תומכים בעמדות מרצ, אבל 
 19 באופוזיציה  מרצ  מרכז.  מצביעים  הרוב  בסוף 
אנחנו  בכך.  מצליחה  אין מפלגה שהייתה   – שנה 

מפלגה אידיאולוגית".
אם כחול לבן מדגישים שהם לא שמאל, למה 

אתם סופרים אותם בגוש שלכם?

נתניהו  את  שיחליף  מי  את  סופרת  "אני  רוזין: 
יותר  עוד  להיות  שעומד  שלטון  הימין,  ושלטון 
קיצוני עם כניסת הכהניסטים. רוב הציבור נשאר 
לשמאל.  ימין  בין  יותר  או  פחות  שווה  בחלוקה 
שאתה  להגיד  זה  שמאלני,  שאתה  היום  להגיד 

עוכר ישראל ובוגד. ההסתה וההפחדה עובדות.
"הסיטואציה בה בנימין נתניהו הפך את עצמו 

נגד  אתה  אז  נגדו  אתה  ואם  המדינה',  ל'אני 
לדמוקרטיה  מסוכנת  מאוד  היא  ישראל,  מדינת 
בגלל  רק  לא  גנץ  על  נמליץ  אנחנו  הישראלית. 
השחיתות בה נחשד נתניהו אלא כי רוצים להחליף 
במדיניות  וכישלון  מדיני  קיבעון  של  מדיניות 

חברתית".
כמו  הקטנים  לעסקים  שלכם  הבשורה  מה 

סוכני ביטוח?
רוזין: "תפישת העולם של מרצ היא שוויון גם 
חברתי וגם בנושא המדיני. אנחנו מאמינים שהשוק 
ישראל,  הגיעה  אליה  הקיצונית  ברמה  החופשי 
וגורם  החלשות  בשכבות  דבר  של  בסופו  פוגע 

לפערים גדולים בחברה".

הקבינט נגד החיסולים הממוקדים
אלי אבידר, מספר 4 במפלגת ישראל ביתנו, היה 

עד לאחרונה מנכ"ל בורסת היהלומים.
לפי הסקרים תוכל לחזור לבורסה בקרוב.

אבידר: "אנחנו לא מוטרדים. רוב בוחרי המפלגה 
הם דוברי רוסית ומבוגרים והם לא עונים לסקרים".

אולי הזנחתם את האזרחים?
לפגוע  ליברמן,  דרש  ביטחון  "כשר  אבידר: 
זוכים  אך  צה״ל  בחיילי  שפוגעים  חמאס  באנשי 
נגד  והצביע  חיתולים  לבש  הקבינט  לחסינות. 

החיסולים הממוקדים".
מה מציעה ישראל ביתנו לעצמאים ולעסקים 

הקטנים?
אבידר: "ישראל ביתנו היא הכתובת של העסקים 

שבמקום  מאמינה  המפלגה  בכנסת.  הקטנים 

הבחירות לכנסת הגיעו גם לכנס באילת
4 מתמודדים לכנסת עלו זה אחר זה לבמה, לראיונות אחד על אחד עם הפרשן הפוליטי עמית סגל ופרשו 

את משנתם בקשר לסוכני הביטוח, לכלכלה בישראל ולבחירות המתקרבות < רונית מורגנשטרן

אליפים סוכנות לביטוחLago, ראשל"צ7.4.2019

- עולם של אפשרויות אליפים

מיכל רוזין

מימין: אלי אבידר ודדי פרלומטר מתראיינים אצל עמית סגל | צילומים: באדיבות הלשכה

…

 אבידר: "אנחנו הכתובת 
של העסקים הקטנים; מי 
שאין לו רישיון - אסור 

שימכור ביטוח"
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ח"כ  העוגה.  את  להגדיל  צריך  העוגה  את  לחלק 
היה תמיד לצדכם,  בוועדת הכספים  פורר  עודד 
מקום  להם  יש  ביטוח,  סוכני  כמו  מקצוע,  אנשי 
אסור   - רישיון  לו  שאין  מי   .2019 של  בכלכלה 
ומשנה  הלשכה  נשיא  לכם  יש  ביטוח.  שימכור 
עוד  לח"כים  הלב  את  שאוכלים  הלשכה  לנשיא 
לפני שהתמנו לח"כים, ולוביסט שאוכל להם את 
של  הכפיים  מחיאות  לקול  אבידר  אמר  הכבד", 

הסוכנים שבאולם.

המלחמה מול האינטרנט
ומקום  בעבר  אינטל  נשיא  סגן  פרלמוטר,  דדי 
שחוץ  סיפר  לוי,  אורלי  של  גשר  במלגת  שני 
בפעילות  רבות  עוסק  הוא  שלו,  ההייטק  מעסקי 

חברתית.
את  שמעניין  מה  לא  שזה  מנבאים  הסקרים 

הבוחרים.
"זאת בדיוק הבעיה. בחיים הרגילים  פרלמוטר: 
שקובע  ומה  כלכלה,  חינוך,  מבריאות,  מוטרדים 
ימשיכו  אם  גם  הנייה,  זה  בסוף  הבחירה  את 
להיתקע במסדרונות בבתי חולים. כולם מדברים 
פתרונות  יש  אבל  כפתרון,  מיטות  תוספת  על 
טכנולוגיים שיקטינו את כמות האנשים שמגיעה 
קצר,  לטווח  פתרונות  על  עובדים  החולים.  לבתי 
גם בתחום הדיור, במקום על פתרונות לטווח ארוך 

ומהשורש".
מה יש לכם להציע לקהל הסוכנים?

פרלמוטר: "התחרות שלכם היא מול האינטרנט. 
מי שלא יגדיר את המשימה שלו מחדש, יהיה לו 
קשה להתחרות. סוכן ביטוח טוב הוא לא המתווך 
ביני לבין חברת הביטוח, אלא השותף שלי איתו 
הטובה  התוצאה  את  ולקבל  להתייעץ  יכול  אני 

ביותר עבורי".

המדינה לי ולא אני לה
נהנה  זהות,  מפלגת  יו"ר  פייגלין,  משה 
מפופולאריות יחסית בעיקר בשל הבטחתו להביא 

שאומץ  נושא  בקנאביס,  שימוש  של  ללגליזציה 
בימים אלה גם על ידי המפלגות הגדולות.

איך הפך האיש הקיצוני של פעם לדבר הכי 
חם בבחירות 2019?

פייגלין: "איתי הולך תמיד דבר אחד – המדינה 
שייכת לי ולא אני למדינה. מפלגת זהות תדרוש 
לאזרחים  משהו  לתת  כדי  לא  אוצר  משרד  את 
אלא כדי להפסיק להפריע. למה אני צריך לקבוע 

לסוכני הביטוח כמה עמלה מותר להם לקחת? זה 
לא ענייני. אם מדובר בשוק חפשי שיהיה חופשי".

אם לא תתערב, תדפוק את החלשים.
זה  במשק  ביותר  הגדול  "המעסיק  פייגלין: 
העסקים הקטנים, אבל האוצר כל כך מפריע להם 
שרובם נסגרים שנה לאחר פתיחתם, ואז יש פחות 
מקומות עבודה, המשכורות יורדות ואז מי ששכרו 
עלוב ממילא זה לא ישנה אם האוצר יסבסד לו את 

החלב או לא".
תיכנס גם לממשלה בראשות גנץ?

פייגלין: "מה ההבדל בין ניסנקורן עם הוועדים 
זה  הגדולים?  הוועדים  עם  כץ  וחיים  הגדולים 
על  וחי  הרגולציה  עם  עליכם  שיושב  גוש  אותו 
שני  של  שחיתות  ביצת  אותה  זו   – חשבונכם 
הגושים. מי שיאפשר לי לקדם את המדיניות שלי 

הכי רחוק, איתו אלך".

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי : 050-650-7123 ארז בנחייל, סמנכ"ל מכירות

www.dr-pach.co.il - חפשו אותנו ברשת

סוכנים/ות יקרים/ות!

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית / הסדרי צד ג‘ (חיבוקים) מול חברות ליסינג וציי רכב / מנהל אירוע אישי צמוד / 
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח / אחריות לכל החיים על פחחות וצבע

               מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית 

אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע 

מצגאון-ליין לתביעות צד ג‘ - מערכת מצג
מבית ד“ר פח וצבע

 פייגלין: "למה אני 
צריך לקבוע לסוכני הביטוח 

כמה עמלה מותר להם 
לקחת? זה לא ענייני"

משה פייגלין ועמית סגל | צילום: באדיבות הלשכה

…
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לשכת ב נשיא  של  אחד  על  אחד  ראיון 
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  ביטוח,  סוכני 
הפנסיוני  בכנס  גל,  שרון  העיתונאי  עם 
משה  של  "הדברים  לרוזנפלד:  גל  אמר  באילת 
מהלקוח,  תגמול  לגביית  באשר  מאמש,  ברקת 

עוררו סערה ברשת".
רוזנפלד: "משה ברקת מכיר את העמדה שלנו – 
עמדה אחת שסוכן הביטוח העתידי יגבה תשלום 
גם מהמבוטח וגם מהיצרן. לא נסכים למצב של 
חייבים  שאנחנו  פעולות  יש  מהצרכן.  רק  גבייה 
ייעשה  לא  למבוטח  ייעוץ  תגמול.  עליהן  לקבל 
בחינם. הרזומה והידע של המקצוענים שיושבים 
למשרד  אלינו  מגיע  המבוטח  כסף.  שווה  כאן 
לקבל ידע שאין לו", אמר רוזנפלד והוסיף "יחד 
עם זאת אנחנו לא מוותרים על עמלה מיצרן. גם 
ברקת חוזר על זה שהסוכן יתוגמל מהמוצר, קרי 
הפוליסה וחברת הביטוח, ויתוגמל גם מהמבוטח. 
לשם הוא כיוון והוא יודע שנעמוד על הרגליים 
האחוריות בנושא הזה כך שהסוכן יתוגמל בעמלה 
ראויה גם מהיצרן. לא ניתן למהלך כזה לעבור".

לשאלתו של גל, כיצד הלשכה מתכוונת ללמד 
את הסוכנים לגבות שכ"ט, השיב רוזנפלד: "סוכני 
בימי  הדרכות  האחרונה  בשנה  עוברים  הביטוח 
הביטוח  סוכני  וביטוח.  לפיננסים  ובמכללה  עיון 
צריכים ללמוד ולקבל את האומץ לדרוש את מה 
לציבור.  מספקים  שהם  הידע  עבור  להם  שמגיע 
שאנחנו  וכלים  ידע  אותו  על  לנו.  זקוק  הציבור 
נותנים אנחנו אמורים להיות מתוגמלים. העולם 
נשתנה  ואנחנו  משתנה  הביטוח  ושוק  משתנה 
שהסוכנים  כך  על  נעמוד  הזה  בעולם  גם  איתו. 

יתוגמלו בהוגנות".
רוזנפלד מדגיש כי בסופו של דבר הלקוח צריך 
את הסוכן לצדו. לדבריו, כפי שאיש כלכלה זקוק 
לאיש מקצוע שיסייע לו להבין את דוח הפנסיה 
שלו, כך רבים צריכים אנשי מקצוע לצידם כמו 

הסוכנים.
ההקרבה האישית שווה 

גל: אני מתרשם שתפקיד הנשיא הוא מאוד 
האישיים  החיים  בין  מתמרנים  איך  תובעני. 

והמשרד?
יש  שליחות.  הוא  לשכה  נשיא  של  "התפקיד 
לנשיא  אין  להקריב.  שצריכים  דברים  הרבה 
הלשכה ימים ושעות. יחד עם הצוות שעובד איתי 
אנחנו לא רואים את הבית בשבועות האחרונים. 
ישראל  לעם  טוב  עושים  היא שאנחנו  והתוצאה 
ולסוכנים. אין בלעדינו ענף ביטוח. הציבור צריך 

את  שווה  אישית  הקרבה  וכל  לנו,  וזקוק  אותנו 
שנושא  יודע  אני  תוצאות.  יש  כי  שווה  זה  זה. 
הסדר  של  בעיה  הייתה  בוער.  מאוד  הריסקים 
סוכני  של  בעיה  הייתה  אותה.  ופתרנו  לרבים 
הנסיעות ופתרנו אותה. עצרנו שיווק ישיר ללא 
סוכנים של יצרנים ושילבנו בו את הסוכנים עם 
למכור  לא  הבטיחו  גם  הביטוח  חברות  עמלה. 
ללקוחות במחיר זול יותר מאשר דרך הסוכנים". 

אמר רוזנפלד.
בתחום  יקרה  מה  בציבור  קולות  שומע  "אני   
השיחות  שבמסגרת  להגיד  יכול  אני  הבריאות. 
שלא  ברור  באופן  הבטיחו  ההון  שוק  ברשות 
הבריאות.  בתחום  הביטוח  סוכני  בעמלות  יפגעו 
נשיא  הוסיף  מהפרק",  יורד  השנים   6 נושא  גם 
לשמור  שיודע  הטוב,  הביטוח  "סוכן  הלשכה. 
הזמן  כל  עוסק  ולא  שלו  הלקוחות  תיק  על 
ייפגע  ולא  מתוגמל  להיות  ימשיך  בטוויסטינג, 
איך  נמחיש  הקרובים  בימים  הביטולים.  מנושא 

סוכן הביטוח לא ייפגע".
נשיא  התייחס  בישראל  הרגולציה  עומס  אל 
החלטת  יש   2014 משנת  כי  ואמר  הלשכה 
ממשלה להקטנת העומס הרגולטורי, אך היא לא 
הוסיף:  רוזנפלד  והביטוח.  ההון  לשוק  מתייחסת 

"בכל הענפים האחרים יש החלטה כזו ואצלנו זה 
ואני  הזה  הנושא  את  מכיר  ברקת  ד"ר  וולנטרי. 
פונה לחברי הכנסת העתידיים – חקיקה בנושא 
כשנותנים  מצליח.  לא  הוולנטרי  הנושא  הזה. 
נתון  זה   - הזה  החופש  את  הרשות  לראש 
שתכלול  ממשלה  החלטת  תהיה  אם  להחלטתו. 
רגולציה  נראה  אנחנו  והביטוח,  ההון  שוק  את 

אחרת לגמרי".
תגמול  להציע  הביטוח  לחברות  קרא  רוזנפלד 
חדש. לדבריו, בשיחות עם ראש הרשות, הוא חזר 
ואמר שהוא לא מתערב בעמלות הסוכנים ושאין 

שום הנחייה של הרשות להתערב בעמלות.
רוזנפלד: "היצרנים לא אמורים לפגוע בעמלות 
הסוכנים וכל טענה אחרת היא שקרית. היצרנים 
יודע  ואני  לתגמול  חדש  מודל  להביא  מוזמנים 
יציגו בימים הקרובים מודל חדש  ששתי חברות 
גם  אחוזים.  עשרות  של  נפרעים  עמלות  עם 
אחד  לאף  נאפשר  לא  אנחנו  ננצח.  אנחנו  כאן 
היחיד שרשאי  היצרנים.  עם  בהסכמים  להתערב 
לקבוע עמלת מקסימום הוא שר האוצר באישור 
מודע  הרשות  ראש  הכנסת.  של  הכספים  ועדת 
רגולטור  של  התערבות  נאפשר  לא  ואנחנו  לזה 

בעמלת יצרן־סוכן".

רוזנפלד: "הרשות צפויה להוריד את נושא 
שש השנים בביטולי פוליסות מהפרק"

 בראיון שהעניק נשיא הלשכה לעיתונאי שרון גל הוא התייחס לנושא גביית שכ"ט מהמבוטח והבטיח שעמלות 
הסוכנים בביטוחי בריאות לא ייפגעו ‰ רוזנפלד: "לא נסכים למצב של גבייה רק מהצרכן" < רונית מורגנשטרן

גל ורוזנפלד. "התפקיד של נשיא הלשכה הוא שליחות" | צילום: באדיבות הלשכה



סוכני הביטוח בישראל קבעו:

גם בביטוח חיים ופנסיוני

 במקום הראשון

איילון
ע״פ סקר שביעות רצון בביטוח חיים ופנסיוני של לשכת סוכני הביטוח בישראל, מרץ 2019

חברת ביטוחי הבריאות לשנת 2018
על פי ועידת ״עדיף״ ועיתונאי הביטוח והפיננסיים

 מקום ראשון ב: שירות  הוגנות הטיפול בתביעות  שקיפות בעמלות
 מהירות הטיפול בתביעות  קלות השגת עובדי החברה 
העמדת כלי שיווק ומכירה לסוכנים  כלים דיגיטליים ועוד
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ברת איילון דורגה במקום הראשון בסקר ח
ביטוח  סוכני  לשכת  של  הרצון  שביעות 
הפנסיוני.  בתחום  הביטוח  חברות  מתוך 
ופנסיוני  חיים  ביטוח  כנס  לקראת  נערך  הסקר 
 832 של  תשובותיהם  השבוע.  שהתקיים  ה־40 
סוכני ביטוח מרכיבות את ממצאי הסקר, שהתקיים 

בחודש מרץ 2019 על ידי מכון "שריד".
להן  אשר  חברות  נמדדו  הסטטיסטי  בניתוח 
אלטשולר־שחם,  כן  ועל  משיבים   40 לפחות 
והלמן  לפידות  ילין  מיטב־דש,  הכשרה,  פסגות, 

אלדובי נותרו מחוץ לדירוג. 
הטיפול  איכות  שירות:  מדדי   11 בדק  הסקר 
בהפקה וביצוע שינויים; שיוך ההפקדות לפוליסה 
הוגנות  בתביעות;  הטיפול  זמן  משך  המתאימה; 
הטיפול בתביעות; קלות השגה של עובדי החברה; 
שקיפות בחישוב עמלות הסוכנים; הכלים שהחברה 
מעמידה לרשות הסוכן לבדיקת העמלות; היכולת 
תמיכת  בחברה;  מנהלים  אצל  לפגישה  להתקבל 

שיווק  כלי  העמדת  ידי  על  החברה 
הסוכנים;  לשירות  עדכניים  ומכירה 
מול  דיגיטליות  עבודה  אפשרויות 
החברה; הערך המוסף של החברה עבור 

הסוכן.

איכות השירות 
שביעות  בסקר  ביותר  הגבוה  הציון 
הרצון ניתן לחברת איילון שקיבלה את 
חברת  דורגה  האחרון  במקום   .8 הציון 
נמצאת  מנורה   .5.7 הציון  עם  מנורה 
בה   2016 משנת  הידרדרות  במגמת 
 5.9 לציונים   ,6.8 הציון  את  קיבלה 

ו־5.8 בשנים 2017 ו־2018 בהתאמה. 
חברת הראל מדורגת במקום השני עם 

הציון 6.6, שיפור לעומת הציון 6.3 אשתקד; חברת 
כלל, שדורגה בשנה שעברה במקום האחרון עם ציון 
הפניקס   ;6.5 ציון  עם  השלישי  למקום  קפצה   ,5.1
מדורגת במקום הרביעי עם הציון 6.4, שיפור לעומת 
השנה שעברה בה קיבלה את הציון 5.9; חברת מגדל, 
אשר מדורגת במקום החמישי במדד נמצאת במגמת 
שיפור מתמשכת משנת 2016, אז קיבלה את הציון 
את   2018 בשנת   ,5.6 הציון  את   2017 בשנת   ,5.4

הציון 5.7 והשנה 5.9.
איילון הובילה בכל 11 המדדים: איכות הטיפול 
ההפקדות  שיוך   ,)8.7( שינויים  וביצוע  בהפקה 
עובדי  השגת  קלות   ,)8.5( המתאימה  לפוליסה 
 ,)8.3( בתביעות  הטיפול  זמן  משך   ,)8.4( החברה 
חישוב  שקיפות   ,)8.4( בתביעות  הטיפול  הוגנות 
העמלות )7.6(, הכלים שהחברה מעמידה לחישוב 
אצל  לפגישה  להתקבל  היכולת   ,)7.3( עמלות 

ידי  על  החברה  תמיכת   ,)8.8( בחברה  מנהלים 
לשירות  עדכניים  ומכירה  שיווק  כלי  העמדת 
מול  דיגיטליות  עבודה  אפשרויות   ,)7.7( הסוכן 
החברה )7.2(, והערך המוסף של החברה מול הסוכן 
)8.1(. מן העבר השני, חברת מנורה דורגה אחרונה 
המתאימה  לפוליסה  ההפקדות  שיוך  מדדים:  ב־7 

הוגנות   ,)0.6( בתביעות  הטיפול  זמן  משך   ,)6.5(
הטיפול בתביעות )2.6(, הכלים שמעמידה החברה 
החברה  תמיכת   ,)6.4( העמלות  לחישוב  לרשותך 
ע"י העמדת כלי שיווק ומכירה עדכניים לשירות 
מול  דיגיטליות  עבודה  אפשרויות   ,)5.5( הסוכן 
עבור  החברה  של  המוסף  והערך   )2.5( החברה 
מדדים:  ב־4  אחרונה  דורגה  מגדל   .)2.6( הסוכן 
איכות הטיפול של החברה בהפקה וביצוע שינויים 
שקיפות   ,)9.5( החברה  עובדי  השגת  קלות   ,)1.6(
לפגישה  להתקבל  היכולת   ,)1.5( העמלות  חישוב 

אצל מנהלים בחברה )7.6(. 
חברת  בכל  ושימור  שיפור  נקודות  בחן  הסקר 
ביטוח. המדדים שחזרו על עצמם במרבית החברות 
נגישות  ואמינות,  תביעות  בתשלום  הוגנות  הם: 
עמלות  בתשלום  הוגנות  ושירות,  למנהלים 

ושירות, וזמן הטיפול בסילוק תביעות ושירות. 

המוסף  הערך  מהו  בחן  הסקר  כי  לציין  חשוב 
השיבו  מהסוכנים   86% ללקוחותיו.  הסוכן  של 
מקצועיות, 35% שירות, 35% נאמנות, 24% ליווי 
לאורך שנים, 15% עזרה וקידום הטיפול בתביעות.
ליאור  סו"ב  אמר  הסקר  ממצאי  על  בתגובה 
"חברות  ביטוח:  סוכני  לשכת  נשיא  רוזנפלד, 
השירות  את  לשפר  חייבות  הביטוח 
שמקבל  לקוי  שירות  הביטוח.  לסוכן 
סוכן הביטוח, הוא שירות לקוי שמקבל 
מחויבות  בראשותי  הלשכה  המבוטח. 
עם  יפעלו  הביטוח  חברות  כי  להבטיח 
לפעול  ונמשיך  נגדם,  ולא  הסוכנים 
בתוצאות  עושים שימוש  אנו  כך.  לשם 
העבודה  את  לייעל  מנת  על  הסקר 
רמת  את  ולשפר  הביטוח  חברות  מול 
של  בסופו  לסוכנים.  שניתן  השירות 
של  האישי  לשירות  תחליף  אין  דבר, 
שהוא  הרבים  ולמאמצים  הביטוח  סוכן 

משקיע להבטחת עתיד לקוחותיו".
הודה  איילון,  מנכ"ל  יוגב,  אריק 
ובחירת  האמון  על  הביטוח  לסוכני 
הביטוח  חברות  מכל  הראשון  במקום  החברה 
סוכני  לשכת  שקיימה  הרצון  שביעות  בסקר 
של  המסורים  לסוכנים  מודים  "אנחנו  ביטוח. 
איילון על הבחירה בנו במקום הראשון ומוקירים 
מאוד את המחוייבות, המקצועיות והשותפות של 

ציבור סוכני הביטוח בשידרוג העשייה שלנו".
יוגב ציין כי זכיית איילון במקום הראשון בסקר 
להכתרת  מצטרפת  הלשכה,  של  הרצון  שביעות 
איילון, רק לאחרונה, כחברת ביטוח הבריאות של 

השנה. 
השירות  לשידרוג  המאומצת  הפעילות  על 
"כולנו  כי  יוגב  אמר  איילון  והמוצרים שמעניקה 
ללקוחות  שלנו  הקשב  את  להגביר  נחושים 
ולסוכנים, ואנחנו מחוייבים להמשיך להוביל עוד 
פעולה  שיתוף  תוך   - בענף  עשייה  תחומי  ועוד 

פורה ומלא עם סוכני הביטוח".

מימין: רוזנפלד, יוגב, הורנצ'יק ודור. איילון במקום הראשון בסקר שביעות הרצון של הלשכה

חדשות הביטוח

 איילון זכתה במקום הראשון בסקר שביעות 
הרצון של הסוכנים הפנסיוניים 

 חברת הביטוח קיבלה את הציון 8 שהעניק לה את הבכורה ‰ מנורה דורגה אחרונה עם הציון 5.7 וכלל
שדורגה אשתקד במקום האחרון עם הציון 5.1 קפצה השנה למקום השלישי עם ציון 6.5 < רונית מורגנשטרן

ציון ממוצע 2018ציון ממוצע 2019חברת הביטוח

86.7איילון

6.66.3הראל

6.55.1כלל

6.45.9הפניקס

5.95.7מגדל

5.75.8מנורה
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"בעוד שבועיים יגיע המפץ הגדול - סיום ״ 
המעסיקים.  של  הקיימים  הפנסיה  הסכמי 
עמיתים  אלף   300 הצטרפו  היום  עד 
לקרנות ברירת מחדל מהמכרז הקודם ועוד כמה 
האחרון.  במכרז  שזכו  לקרנות  אלפים  עשרות 
מה הפרמטר החשוב בבחירת קרן פנסיה? דמי 
ניהול, תשואה, שירות?", כך פתח אלי רוזנברג, 
עורך הכלכלה ב־YNET את הפאנל בהנחייתו 
על  עתידיות  השלכות  לרבים  "הסכם  בנושא 

שוק הפנסיה". 
מנכ"ל  ברדה,  איתי  השתתפו:  השיח  ברב 
לין,  טדי  אלדובי;  בהלמן  ופנסיה  גמל  קופות 

כנפו תבור,  ענת  ופנסיה;  גמל  דש  מיטב  מנכ"ל 
אלטשולר־שחם;  והתפעול  הפנסיה  קרן  סמנכ"ל 
וגיל שרם, סמנכ"ל סוכנים וחטיבת בית השקעות.

ביטול  בעקבות  הוטב  העובדים  מצב  האם 
הסכם לרבים?

ברדה: "מה שקרה בענף הפנסיה זה שנכנסו עוד 
דרמטית  שתשפר  תחרות,  ויצרו  שחקנים  ארבעה 
מצב כל השחקנים בתחום – העמיתים, המעסיקים 
הביטוח  חברות  שלטו  כה  עד  הביטוח.  וסוכני 
יוצאות  הן  התחרות,  בזכות  והיום  במעסיקים, 

מגדרן לטובת המעסיק". 
"למעסיקים חשוב להשקיע בתפעול  כנפו:  ענת 
הרבה  בכך  השקיעה  ואלטשולר-שחם  ובשירות 

עליו  מדברים  שפחות  נושא  האחרונות  בשנתיים 
לשנה  בתשואה   1% של  הבדל  התשואות.  הוא 
במשך 30 שנות חיסכון מגדיל ב־25% את הקצבה 

החודשית". 
ללא  משנות  מחדל  ברירת  "קרנות  לין:  טדי 
ספק את המציאות בשוק. אם מדברים על תשואה 
זמן  צריך לדבר גם על סיכון. מה שחשוב לאורך 
כולנו  שירדנו  העובדה  הסוכנים.  עם  העבודה  זה 

לאילת מעידה על החשיבות של הסוכנים".
עם תיקים גדולים?

לין: "קרן הפנסיה שלנו היא מיזוג של מיטב דש 
עם איילון ובכך אנחנו נבדלים מהקרנות האחרות. 
רק  וההסכמים  מאוד  גדולים  סוכנים  כבר  לנו  יש 
הולכים וגדלים. אנחנו מנהלים 10 מיליארד שקל 

בקרן ויש לנו כבר 1,200 מקבלי קצבאות שזה 
סדר גודל של קרן של חברת ביטוח".

קרן  למכור  סוכנים  לעודד  אפשר  איך 
פנסיה?

הביטוח  לסוכני  יש  לעודד.  צריך  "לא  כנפו: 
אפשרות לפעול בשני מישורים: 1. לעבוד עם 
מעסיקים שלא עבדו איתם קודם. 2. לעבוד עם 
מחדל  ברירת  שקרן  חדשים,  פרטיים  לקוחות 

מהווה דלת כניסה למכירת מוצרים נוספים”.
לשוק  שחקנים  עוד  שנכנסו  "העובדה  ברדה: 
הפנסיה היא לטובת הסוכן, כי נוצרה תחרות מול 
חזק  במקום  הסוכן  את  הביטוח שמציבה  חברות 
של  המשמעותית  הצמיחה  עליו.  מתחרות  והחברות 
להם  נשלם  ולכן  הביטוח  סוכני  דרך  תגיע  הקרנות 
לטווח  השקעה  בכך  רואים  אנחנו  כי  ראויה  עמלה 

ארוך".
איפה יהיה השוק בעוד 5 שנים?

לברירת  הצטרף   4 מתוך   1 שנה  "לפני  שרם: 
מחדל. בעוד 5 שנים זה יתהפך".

גמישים  יותר  אנחנו  תתהפך.  "העוגה  לין: 
ונגישים. מיטב דש במקום ראשון במדד השירות 
כדי  גבוהים  יותר  קצת  ניהול  דמי  נתנו  בפנסיה. 

לתגמל יותר את הסוכנים".
בידי  נשלט  הפנסיה  משוק   95% "היום  כנפו: 

החברות הגדולות. בתוך 5־10 שנים זה יתהפך".

מעמד הסוכן  מול חברות הביטוח ישתפר בזכות 
התחרות שמביאות קרנות ברירת מחדל 
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גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

הפאנל בנושא "הסכם לרבים השלכות עתידיות על שוק הפנסיה"
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 איך יכול סוכן הביטוח להפוך את עצמו 
למותג ולעשות הרבה כסף?

בהרצאה מרתקת שנשא בכנס, סיפר סו"ב רון קשת, חבר הוועדה הפנסיונית, שהפך למותג 
בתחום תכנון פרישה, איך גם הסוכנים האחרים יכולים להצליח בגדול < רונית מורגנשטרן

הפנסיונית, ס הוועדה  חבר  קשת,  רון  ו"ב 
הוא מותג בתחום תכנון פרישה. בהרצאה 
לקהל  קשת  הסביר  וצבעונית  מרתקת 
ולעשות הרבה  יכולים להפוך למותג  גם הם  איך 

כסף.
"לפני כעשור גיליתי שיש מאות אלפי פורשים 
לפנסיה ושאין מספיק מתכנני פרישה", סיפר קשת. 
"הבנתי שאם יש 5,000 סוכני ביטוח שנוסעים כל 
כדי  טרקטור  צריך  אני  מסוימים,  בכבישים  יום 
חלום  לי  היה  משלי.  צדדית  דרך  לעצמי  לפלס 
שלא אצטרך לרוץ אחרי לקוחות, אלא שאני אשב 
במשרד והם יגיעו אליי. הבנתי שכדי להגיע לכך 

אני חייב למתג את עצמי כמומחה".

בכל תחום שתבחרו
איך אדם פרטי ממתג את עצמו?

כלשהו  בתחום  להתמחות  חשוב  קשת,  לדברי 
בשביל להצליח, אפילו לא חשוב באיזה תחום. "גם 

האורתופדיה  בתחום  הבוהן  מומחים של  תהיו  אם 
תעשו הרבה כסף. חשוב ללמוד את התחום ולהיות 
מומחה בו באמת. להבין מה הלקוחות שלך רוצים. 

קודם להבין את הבעיות והאתגרים ואחר כך לתת 
פתרונות. אם אני נחשב מומחה, זו רק שאלה של 

זמן מתי יפנו אלי".
איך עושים את זה בפועל?

לפרסם  צריכים  אתם  עצמכם  את  להנגיש  כדי 
בסרטונים,  בפייסבוק,  למשל  במדיה,  עצמכם  את 
לא  מומחה  עם  שונים.  להיות  חשוב  כתבות. 
הכדור  את  קח  לי  אומר  כשהרופא  מתווכחים. 
נוכחות  צריכים  אתם  הפה.  את  פותח  אני  הזה, 
שבוע  כל  מפרסם  אני  מקסימלית.  וירטואלית 

בפייסבוק סיפור פרישה.
"שיווק זה עבודה, לא תחביב, ולא בחצי משרה. 
סודות הכתיבה השיווקית,  לכן, חשוב ללמוד את 
להבין למה הכסף שתשיגו מיועד, לחשוב דרך עיני 
הלקוח, לארגן רשימות תפוצה שונות ולייעד לכל 
להפתיע.  הזמן  כל  וכן  אחר שתשלחו,  מידע  אחד 
אפשר  אי  ועליו  מודע  התת  על  עובד  שיווק 

לעבוד", סיכם קשת.

רון קשת ׀ צילום: באדיבות הלשכה

ח״כ יעקב אשר בכנס הפנסיוני: ״מי ששוקל 
להצביע לכחול לבן - שיזכור שמי שהביא את 

סלינגר לרשות שוק ההון זה יאיר לפיד״
ח״כ אשר תקף בדבריו בכנס באילת גם את יוזמת הלגליזציה של פייגלין: ״הוא רוצה לסמם את הציבור. הבטחת 

הבחירות שלו היא כמו לתת פטור מהעמדה לדין לכל אזרח שיעבור באור אדום < מערכת "ביטוח ופיננסים"

לשכת ב של  ה־40  הפנסיוני  כנס 
השבוע  שנערך  ביטוח  סוכני 
אשר  יעקב  ח"כ  תקף  באילת 
לפיד  יאיר  את  התורה  יהדות  ממפלגת 
למפלגת  להצביע  שבוחר  מי  כי  באומרו 
צריך  בראשה,  עומד  שלפיד  כחול־לבן, 
הוא  כי  העובדה  את  עיניו  לנגד  לשים 
לתפקיד  סלינגר  דורית  את  שמינה  זה 

הממונה על רשות שוק ההון.
פייגלין  של  הלגליזציה  יוזמת  על 
הציבור.  את  לסמם  רוצה  ״הוא  אמר: 
לתת  כמו  היא  שלו  הבחירות  הבטחת 
שיעבור  אזרח  לכל  לדין  מהעמדה  פטור 
ואפילו מצחיק  רציני  לא  זה  אדום.  באור 
שמפלגה כזו עלולה לקבל 4 או אפילו 5 

מנדטים". 

גם  בכנס  בדבריו  התייחס  אשר  ח"כ 
דב  התעופה  שדה  סגירת  סביב  לסערה 
בתל־אביב: "זו אחת הטעויות הגדולות של 
ממשלת ישראל. זו טעות שתעלה למדינה 
תושבי  את  למלכוד  ותכניס  כסף  הרבה 

אילת. 
"זה אחד הסממנים של חוסר היעילות של 
הבירוקרטיה, הממשל, והפקידים בישראל. 
אני קורא לרה״מ ולשר האוצר לדחות את 

הגזרה הזו".
בנוסף, תקף את עודף הרגולציה בכלכלה 
הביטוח  לסוכני  שעשו  ״מה  הישראלית: 
אסור  מטורף.  עוול  זה  האחרונות  בשנים 
אי  הריסקים,  בנושא  לוותר  הסוכנים  לכם 
הקצוות.  בשני  החבל  את  לאחוז  אפשר 

משרד האוצר חייב להתקפל". יעקב אשר ׀ צילום: באדיבות הלשכה
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"עימות ב הכותרת  את  שנשא  פאנל 
מוצרים אלטרנטיביים" השתתפו: סו"ב 
לפיננסים;  הוועדה  יו"ר  אביטל  אודי 
 ;TARYA תאגידים  תחום  מנהל  דוד  בן  יאיר 
דר'   ;INTEGO ומייסד  מנכ"ל  בויקו  אילן 
קרן  גיא  עו"ד   ;BLENDER מנכ"ל  אביב  גל 
מנכ"ל wealthstone נדל"ן. את הפאנל הנחה 

רועי ויינברגר העורך הראשי של "עדיף".
וועדת  הלשכה  מעניקה  כלים  איזה 
הפיננסים לסוכנים כדי להמשיך ולהתפתח?

דגלה  על  חרטה  בראשותי  "הוועדה  אביטל: 
מאוד,  מכניסים  שהם  חלופיים  מוצרים  להביא 
וטפסים,  רגולציה  הרבה  בלי  למכירה,  פשוטים 

רק הפניית ליד עם עמלה נדירה". 
והמשקיעים מאמינים בשוק האלטרנטיבי?

בן דוד: “התחלנו עם מיליון שקל בחודש גיוסים, 
היום אנחנו בקצב של 80 מיליון שקל בחודש רק 
מלקוחות של סוכני ביטוח. בסביבת תשואה אפס 
בבנקים סוכן הביטוח חייב להציע ללקוחות שלו 

מוצר שיכול להביא לו 6% נטו תשואה לשנה”.
עו”ד קרן: “אנחנו גדלים בקצב של 300 מיליון 
שקל בשנה, והיום מנהלים כמיליארד שקל. השוק 

צועד לשם, בעיקר מי שמחפש את עודף התשואה 
על פני שוק ההון”.

ד”ר אביב: “זה שינוי תפישה כי זו פעם ראשונה 
אמיתי  חיצוני  ביטוח  עם  חיסכון  תכנית  שיש 
זה  שבבנקים  משום  אמיתית  תשואה  שנושא 
ובלנדר היא חברה רזה, אמינה,  נשאר במערכת, 
את  להגדיל  לנו  שמאפשר  מה  וזה  דיגיטלית 

התשואה”.
אילון בויקו: “אם פעם השקעות אלטרנטיביות 
גם  הכרח.  כבר  זה  היום  שבקצפת  הדובדבן  היו 
אנחנו  בפעילות;  מטאורי  זינוק  חווינו  אנחנו 

מעניקים הלוואות למיזמי נדל”ן בארה”ב, שם 
רמת הביטחונות הרבה יותר גבוהה”.

תשואות,  המשקיעים?  מחפשים  מה 
בטוחות, או אולי נזילות?

בויקו סבור שתשואה מול סיכון, ולכן החברה 
השיגה ביטוח חיצוני לכספי ההשקעות. אך גם 

האנשים בחברות מולם עובדים המשקיעים; 
בן דוד: “הסוכנים אוהבים מאוד את השקיפות, 
הביטוח,  חברות  לעומת  המודל.  את  להבין 
אצלנו העולם לסוכנים הרבה יותר בטוח – אין 
הפתעות. כולם משלמים את אותם דמי ניהול. 

אני צופה גידול משמעותי בפעילות הזאת”.
אביטל: “כל היצרנים האלה עברו דרך ייסורים 
יסודית  בצורה  אותם  ובדקנו  הפנסיונית  בוועדה 
מכל זווית אפשרית כולל בפעילות שלהם וקשרים 
בחו”ל. אנחנו יכולים לא רק לשווק השקעות אלא 
אנחנו  בבנקים.  אנחנו לא מתחרים  הלוואות.  גם 
מתחרים  אנחנו  אבל  כרגע.  כמוהם  חזקים  לא 
להציע  יכולים  אנחנו  כי   – האשראי  בכרטיסי 
טריא  או  בלנדר  דרך  הלוואות  שלנו  ללקוחות 
זה  בחוץ.  שיקבלו  ממה  מטורפת  פחות  בריבית 

עוד כובע לתחזק לקוח”.

 “אפיק השיווק של הסוכנים הוא החשוב ביותר לחברה 
שרוצה לצמוח בתחום המוצרים האלטרנטיביים”

חדש בהראל!
סוכני הראל מתקדמים 

להפקה דיגיטלית במוצרי בריאות, סיכונים ופנסיה 

ממערכת ״אופטימום״
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 אנומליה בשוק בין השקעות בנכסים לא סחירים 
לבין נכסים סחירים

 בהרצאתו בנושא “שיערוך נכסים לא סחירים" סקר פרופ' זיו רייך את היתרונות והסיכונים בהשקעות בנכסים לא 
סחירים ‰ גם סו"ב אייל רחוביצקי התייחס לנושא בהרצאתו על "הסוכן כמומחה הפיננסי לבניית עושר" 

לא ב נכסים  “שיערוך  בנושא  הרצאתו 
סחירים” בכנס הפנסיוני באילת, סקר פרופ’ 
זיו רייך, דיקן ביה”ס לביטוח של המכללה 
האקדמית נתניה, שקיבל מגן הוקרה מנשיא הלשכה 
על פעילותו בענף הביטוח, את היתרונות והסיכונים 
בהשקעות בנכסים לא סחירים. “נכסים לא סחירים 
נרכשים  אלא  בבורסה,  נסחרים  שאינם  כאלה  הם 

לא  גופים,  באמצעות  כהשקעה  פרטי  באופן 
בבנקים.  המנוהל  השקעות  תיק  בתוך 

הזנק,  בחברות  כמו  בהשקעות  מדובר 
נדל”ן מניב, קרנות גידור, אג”ח לא סחיר, 
השקעה  קרנות  בנקאיות,  חוץ  הלוואות 

פרטיות ועוד”, רייך פירט.
לא  בנכסים  שבהשקעות  היתרונות 

נמוכה  ריבית  בסביבת  הם:  סחירים 
פוטנציאל התשואה בנכסים אלה גבוה יחסית, רמת 
הסיכון קטנה כשאפשר לקבל בטחונות ואפשר גם 
יציבה  בהשקעה  מדובר  הסיכון;  רמות  את  לגוון 
הבורסה;  של  לתנודתיות  חשופה  שאינה  יחסית 

פיזור הסיכון בתיק ההשקעות והרחבת התמהיל. 
שיכול  בהיוון  הריבית  סיכון  הם:  הסיכונים  מנגד 
להביא לירידת ערך הנכס והשיערוך הלא נכון עלול 
לבורסה;  יחסית  נמוכה  נזילות  בתשואה;  לפגוע 
נמוך מגדיל את הסיכון; שקיפות - בבורסה  פיזור 
יש תשקיפים, יש ניתוחי אנליסטים והמשקיע יודע 
כל הזמן את מצבו. קרנות שמשקיעות בנכסים לא 

שחורה.  בקופסה  כמו  מתנהלות  סחירים 
של  למצבים  חשוף  המשקיע  לכן 
השקעותיו;  לגבי  אינפורמציה  חוסר 
למשל  המתלהבים  יש   – ענפי  סיכון 

בנדל”ן.  רק  משקיעים  ואז   – מנדל”ן 
להיזהר מלהיצמד רק לענף אחד; סחירות 
אינם  סחירים  הלא  הנכסים   – מוגבלת 

ניתנים למימוש מהיר, כמו גם רכישתם. אלה 
השקעות  ועדות  של  להחלטות  כפופים 
המנהלים,  הגופים  של  ודירקטוריונים 
ולפעמים אפשר לפספס מומנטום בגלל 

ההליכים הרגולטוריים.
לדברי פרופ’ רייך, כשיש ירידות בשוק 
ניירות הערך בבורסה, המשקיע נפגע. בשוק 
הנכסים הלא סחירים, ממשיכים המשקיעים 
הרבה  נפגעים  או  המובטחת  מהתשואה  ליהנות 
גמל  קופת  למשל  בשוק;  אנומליה  יוצר  זה  פחות. 
אחת שנסחרת בבורסה ומחזיקה בנכס מסוים וקופת 
גמל אחרת מחזיקה ישירות באותו נכס. במקרה של 
הפסד,  תציג  הנסחרת  הגמל  קופת  בבורסה,  ירידות 
התשואה  את  לספק  תמשיך  נסחרת  הלא  והקופה 
הקבועה, למרות ששתיהן מחזיקות באותו נכס”, ציין 

רייך. 
"בהשקעות אלטרנטיביות גם כשהבורסה יורדת 

הלקוח ייהנה".
הפנסיונית  הוועדה  חבר  רחוביצקי,  אייל  סו"ב 

בלשכה, התייחס אף הוא לתחום ההשקעות 
סחירים  לא  בנכסים  האלטרנטיביות 
כמומחה  "הסוכן  בנושא  בכנס  בהרצאתו 

הפיננסי לבניית עושר". 
של  העושר  את  מתכננים  "כשאנחנו 
שהוא  ודואגים  לו  דואגים  אנחנו  הלקוח, 
כל  שאת  דואגים  אנחנו  נאמן.  יישאר 
רחוביצקי  אומר  ננהל",  אנחנו  שלנו,  החסכונות 
חיסכון  עם  הפרישה  לגיל  מגיע  "כשלקוח  והוסיף: 
של מיליון או מיליון וחצי, אתם נהנים מזה. בעולם 
ההשקעות האלטרנטיביות אין תביעות ואין מחלות 
כשהבורסה  גם  טוב.  הוא  האלטרנטיבי  התיק  ולכן 
הכסף  על  אחוז  רבע  מעוד  ייהנה  הלקוח   – יורדת 

שלו", אמר.
"שמעתם שהיועצים יוצאים מהבנקים? אם פעם 
לקוח היה חוסך כמה שקלים הוא היה הולך ליועץ 
אתם  לדבר.  מי  עם  כבר  לו  אין  היום  בבנק,  שלו 

היועץ הכלכלי שהוא צריך לפגוש ראשון". 
להיות  צריך  הביטוח  סוכן  כי  הבהיר  רחוביצקי 
המבטח  להיות  יכולים  "אתם  המשפחתי.  המגן 
המשפחתי, הדואג לכל האינטרס של הלקוח. תמיד 
יהיו מבצעים אבל כשמציעים לו את מה שמתאים 
הוא באמת יתקדם. אתם תהיו גם היועץ הכלכלי 
שידריך אותו החל מקופת גמל לחיסכון לכל ילד, 
שהלקוח  פעם  כל  הפנסיוני.  המוצר  לבחירת  ועד 

יקבל מכם תשובה נכונה זה שווה לו כסף", סיכם.

רחוביצקי רחוביצקי 

פרופ׳ רייך 

כל המצגות מהסדנאות יהיו באתר הלשכה", הרגיע "
עו"ד ליאור קן דרור את הסוכן הצעיר שרץ אליו 
לברר  נאות,  וגילוי   21 סעיף  על  הסדנא  בסיום 
אם יוכל לקבל את המצגת של הסדנה. באולם הסמוך 
הסתיימה הרצאתם של סו"ב בועז בראל, חבר הוועדה 
הפנסיונית וסו"ב משה בן פורת, יועץ הוועדה בנושא 

חוזר השירות ״שירות סוכנים ויועצים ללקוחות". 
באולם אחר, בו העבירה סו"ב ויקי בוסו טיקר, חברת 
וניהול  הצירוף  חוזר  על  סדנא  הפנסיונית,  הוועדה 
התייחסה  טיקר  ובוסו  הסתיימה  טרם  הסדנא  פגישה, 
צבאו  הסדנא  בסיום  הסוכנים.  אליה  שהפנו  לשאלות 
מיכאל  סו"ב  הועדה  יו"ר  של  כסאו  על  סוכנים  כמה 
נוימן, ששאלו בדאגה "איך אפשר לקבל את הטופס?" 
נוימן ענה בסבלנות לכל אחד שהטופס הועבר אל כל 
אחד מהסוכנים שנרשמו למייל האישי שלו. נוימן, מחויך 
ומרוצה מיוזמתו בשיתוף חברי הוועדה הפנסיונית, אמר 
מהכלל.  יוצאת  הייתה  "ההיענות  ופיננסים":  ל"ביטוח 

אנשים היו מאוד מרוצים".
בימים  הצהריים  אחר  שהתנהלו  המעשיות  הסדנאות 

סיפור  אכן  היו  באילת  הפנסיוני  בכנס  ושלישי  שני 
משלוש  אחת  בכל  השתתפו  סוכנים  עשרות  הצלחה. 
היו  הימים.  בשני  עצמן  על  שחזרו  השונות,  הסדנאות 
סוכנים שאף קבלו שלא יכלו להשתתף בכולן, למרות 
כל הסדנאות  בכך שהמצגות של  שרצו, אבל התנחמו 
יתפרסמו באתר הלשכה. בין הסוכנים שהשתתפו ניתן 
סוכנים  מעט  לא  גם  אך  צעירים  הרבה  לראות  היה 

וותיקים. 
בראל,  הדגיש  השירות,  ואמנת  השירות  חוזר  בסדנת 

בין היתר, את החבות החדשה מכוח החוזר בדבר הצורך 
החל  מקרים,  של  רחבה  בקשת  שירות  פניית  ליזום 
משינוי בתמהיל ההפרשות בשכרו המבוטח של הלקוח, 
של  בנסיבות  וכלה  חיתום  המצריכות  שכר  בעליות 

הצטרפות למקום עבודה וסיום עבודתו בה. 
בן פורת מצדו חידד את החשיבות העצומה שבתיעוד 
עתידית  משפטית  הגנה  שתספק  שירות  פניית  כל 
בקרות תביעה ואת הצורך לעגן בכתובים ובפירוט את 

הסכם שכר הטרחה מהלקוח.
אמר  סבא,  בכפר  חושן  מסוכנות  קפלן,  גיא  סו"ב 
גובה  כבר  "אני  הסדנא:  בתום  ופיננסים",  ל"ביטוח 
שכר טרחה, אבל לרוב הסוכנים הנושא לא ברור, ברמה 
אסור. הסדנא  ומה  מותר  והמשפטית של מה  המעשית 
ונתנו  שאלות  הרבה  נשאלו  מאוד,  מקצועית  הייתה 
והרבה  תשובות די ברורות. גם אני יצאתי עם הארות 

חידודים לנושאים שהיו חשובים לי".
וגילוי   21 סעיף  סדנת  בעקבות  אמסלם,  ג'קי  סו"ב 
זה  שטוב  מה  חשובים.  טיפים  כמה  עם  "יצאתי  נאות: 

שניתן להתאים את הטופס לעסק שלי באופן מיוחד".

משתתפי הסדנאות בכנס הפנסיוני: "למדנו טיפים חשובים"

הסדנאות המקצועיות. סיפור של הצלחה 
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 רגעים נבחרים  -
כנס פנסיוני 2019

ליאור רוזנפלד וד"ר משה ברקת

מימין: דורון ספיר, סו"ב ליאור רוזנפלד וניר ברקת

מאיה בוסקילה והפרויקט של רביבו

 מימין: רוזנפלד, 
ברקת, שמולי 
והורנצ'יק

רוזנפלד וכחלון

רוזנפלד וסער

רו"ח איריס שטרקיאיר המבורגר 
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קובי ורדי

אימו ואחיותיו של נשיא הלשכה

מימין: סו"ב רענן שמחי, אורי רמתי ואבי בניהו

אודי אביטל ואיגור מורי בריאיון לקול הים האדום

הוועד מנהל מרים כוסית עם  ברקת

ליאור הורנצ'יק ויהורם גאון 

מתן כהנא

ננסי ברנדס

מיכאל נוימן ומיכל שילה
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כנס MDRT אילת 2019

סו"ב יוסי מנור: "כוונת לאומי קארד להקים 
סוכנות תפגע באופן עקיף בסוכנים"

מנור האשים את החברה בשימוש לא נאות במאגר המידע שלה ‰ חילוקי דעות בקרב יועצי הלשכה המשפטיים בנושא 
גביית שכר טרחה ‰ נשיא הלשכה: יש להביא לידיעת הציבור את המקצועיות של חברי MDRT < רונית מורגנשטרן

לא יתכן שחברת לאומי קארד שרוצה להקים "
סוכנות ביטוח עושה שימוש לא נאות במאגר 
בסוכני  עקיף  באופן  פוגע  זה  שלה.  המידע 
 MDRT יו"ר יוסי מנור,  סו"ב  כך אמר  הביטוח". 
ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  ולשעבר  אירופה 
במסגרת פאנל בנושא טיפים לסוכני ביטוח שיבססו 
התקיים  הפאנל  מצליחים.  ביטוח  כאנשי  אותם 
את  הפנסיוני.  לכנס  שקדם  באילת   MDRT בכנס 
הנהלת  חבר  מושקוביץ,  אבשלום  הנחה  הכנס 
MDRT ישראל. במרכז רב השיח עמד נושא גביית 

שכר טרחה מהלקוח.
עו"ד  ציין  מהמבוטח,  טרחה  שכר  גביית  בנושא 
עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה, כי 
אם לקוח ממשיך לעבוד עם סוכן אחר לצורך בירור 
הצרכים, אסור לגבות ממנו שכר טרחה. לעומתו, 
תל  למחוזות  משפטי  יועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד  טען 
וירושלים, כי ל"סוכן מותר  אביב והמרכז, השרון 
לגבות שכר טרחה בגין בירור צרכים, גם אם לאחר 

מכן הלקוח רכש מוצר באמצעותו".

תהליך ארוך של למידה
לשכת  נשיא  לשעבר  אברמוביץ,  אריה  סו"ב 
הורגלו  הוותיקים  שהסוכנים  טען  ביטוח,  סוכני 
מחברות  חינם  הכל  את  לקבל  השנים  במשך 
הביטוח, "לכן חשוב מאוד שהסוכן ישאף לעצמאות 
ויוריד את התלות בחברות הביטוח. כי אנחנו רק 

ניזוקים מהתלות", הדגיש.
בהתייחסו לנושא שכר הטרחה אמר אברמוביץ 
שהסוכנים צריכים ללמוד איך גובים שכר טרחה 
וכמובן ללמד גם את הציבור שהוא צריך לשלם 
גם  נכון  "זה  ארוך.  תהליך  וזהו  טרחה,  שכר 
לתדמית הסוכן וגם לאינטרס המקצועי. עם זאת, 
אסור לוותר על התגמול שלנו מחברות הביטוח".
היועץ הפנסיוני איציק בן ארויה הדגיש שסוכן 
בלעדיו  שכן  הפתרון,  אלא  הבעיה  אינו  הביטוח 
לסוכנים  המליץ  הוא  להסתדר.  יכול  לא  הלקוח 
שכמנהלי הסיכון האישיים של הלקוח הם יכולים 
על  ודיבר  אחרים  מדברים  גם  הכנסות  לייצר 
שיתוף הפעולה עם "מרקטפרו" המאפשר לסוכן 
שהסוכן  זה  "עצם  ללקוח.  מוצרים  עוד  לשווק 
זה יותר  מדבר עם הלקוח שלו על מניעת הנזק, 
שיכולים  אסונות  על  לדבר  מאשר  אפקטיבי 

לקרות", ציין.

"המועדון המכובד ביותר"
שיש  המכובד  הוא  הזה  ספק שהמועדון  לי  "אין 
בענף הביטוח. לדעתי, אתם האושיות והיסודות של 
והמקצועיות.  החם  הלב  אתם  בארץ.  הביטוח  ענף 

יאיר  הוסיף  הזה",  בערב  להיות  גאה  אני  לכן 
המבורגר, יו"ר איגוד חברות הביטוח ויו"ר קבוצת 

הראל. 
היוצא של המועדון, הדגיש  היו"ר  חן,  אלון אבן 
לשכת  עם   MDRTל־ שיש  הפעולה  שיתוף  את 
סוכני ביטוח ועם איגוד חברות הביטוח. הוא הודה 
שהוא  על  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  לנשיא 
בראשות  קודמיו  מסורת  את  ומעצים  "ממשיך 

הלשכה בתמיכה במועדון MDRT ישראל".
סו"ב אלברט גבאי, יו"ר MDRT ישראל, סיפר 
לנוכחים כי הארגון, שבראשו הוא עומד מספטמבר 
האחרון, החל במימושן של המטרות שהציב לעצמו: 
להגדיל את כמות החברים שראויים למועדון בכירי 
והפיננסים בישראל;  סוכני ביטוח החיים, הפנסיה 
את  ולהעצים  לכבד  הממוצע,  הגיל  את  להצעיר 
הבוגרים ביננו; להמשיך ליצור ימי עיון מקצועיים 
ומרתקים לפי מורשת ה־MDRT; לקרב את חברות 
החשוב  למקצוענות;  ברורה  נטייה  מתוך  הביטוח 
מכל, להגדיל משמעותית את המשלחות היוצאות 

לכנסים בחו"ל.
המטרות  ארבע  שאת  לכולם  לבשר  שמח  "אני 
הראשונות כבר השגנו השנה ונמשיך לעבוד קשה 
כדי למקסם את ההישגים", המשיך גבאי. "המטרה 
החמישית שהיא החשובה מכל עוד לפנינו – סוף 
והודה  הדגיש  במיאמי",   2019  MDRTל־ המרוץ 

לחברי הנהגת המועדון שמסייעים לו.

ד"ר  הממונה  בין  בכנס  שנערך  מפגש  במהלך 
מבכירי  אוסטרוב,  מיטש  לבין  ברקת  משה 
בראל,  ובועז  גבאי  אלברט  העולמי,   MDRT
חבר הנהלת MDRT ישראל, חידדו השלושה כי 
מהלקוח  גבוה  טרחה  שכר  לגבות  נהוג  בארה"ב 
זאת  הביטוח,  מחברת  עמילות  דמי  קבלת  לצד 

בניגוד לסעיף 19א הנהוג כיום בישראל.

האליטה של סוכני הביטוח
נשיא הלשכה אמר כי הסוכנים חברי MDRT הם 
להביא  שצריך  וציין  הביטוח  סוכני  של  האליטה 
חברי  של  המקצועיות  את  הציבור  לידיעת  יותר 
המועדון. לדבריו, מיתוג מועדון ה־MDRT לציבור 
הנהגת  ובכוונת  הביטוח  סוכני  לתדמית  יסייע 
הלשכה לסייע בכך שיותר ויותר סוכנים יצטרפו 

למועדון. 
 MDRT הנהלת  חברת  ויקלמן,  נאוה  סו"ב 
תחליף  יהיה  ולא  היה  "לא  בכנס:  אמרה  ישראל, 
אינני  הביטוח.  וסוכן  סוכנת  של  הקודש  לעבודת 
מכירה לקוחות שיקומו בוקר אחד וירכשו מרצונם 
אחר,  ביטוח  כל  או  קשות,  מחלות  ביטוח  ריסק, 
שאיננו עונה על צורך מידי, אבל חשיבותו מוכחת 
מקבל  הישראלי  בסדר'  ה'יהיה  פעם.  אחר  פעם 
סוכני  בלי  הביטוח.  בתחום  בעיקר  מוחשי  ביטוי 
סיכונים  סוף  לאין  חשוף  היה  הציבור  הביטוח, 

וקטסטרופות".

נאוה ויקלמן ואלברט גבאי | צילומים: באדיבות המצולם ובאדיבות הלשכהיוסי מנור
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חידוש ביטוח -  הצורך בתיעוד
מסוגייה שנידונה בבית המשפט לאחרונה, אנחנו יכולים ללמוד על החשיבות 

שבתיעוד השיחות עם הלקוח בעת חידוש הפוליסה < עו”ד עדי בן אברהם

פוליסות ל הסתיימו  רכב,  בעל  מבוטח, 
 .31.12.16 ביום  והמקיף  החובה  ביטוח 
סוכנות  פנתה  חודש,  אותו  במהלך 
הביטוח למבוטח, שהינו מבוטח הסוכנות במשך 
20 שנה, בהצעה לחידוש הפוליסה לשנה נוספת. 
הפוליסות,  את  לחדש  פעל  לא  והמבוטח  הואיל 
פקידת הסוכנות אף התקשרה לתזכר אותו מספר 
זה מצדו אמנם  ימים לפני סיום הפוליסה, ברם, 
הבטיח להגיע לסוכנות להסדיר את הביטוח אך 

בפועל לא הגיע. 
שבוע לאחר תום הכיסוי הביטוחי, ביום 7.1.17 
שלישי  צד  רכב  כאשר  דרכים  תאונת  אירעה 
לנזק.  לו  וגרם  מאחור  המבוטח  ברכב  התנגש 
חברת הביטוח דחתה את תביעת המבוטח בטענה 
המבוטח  בתוקף.  ביטוח  פוליסת  ברשותו  שאין 
וחברת  הביטוח  סוכנות  כנגד  תביעה  הגיש 
לו  הבהירה  הסוכן  פקידת  כי  בטענה  הביטוח 
מפורשות שיהיה לו חידוש לביטוח הרכב ומשכך 
היא יצרה אצלו מצג שווא לפיו לכאורה קיימת 

לו פוליסת ביטוח בתוקף.
כדין,  פעלה  היא  כי  טענה  מאידך  הסוכנות 
כל  אך  בע"פ,  והן  בכתב  הן  התובע  אל  פנתה 
פניותיה לא נענו לכן אין לתובע אלא להלין על 
עצמו ובמקביל, הוגשה הודעת צד שלישי כנגד 

הצד השלישי, אשר גרם לתאונה.  
להבנתו  כי  המבוטח  טען  טענותיו  יתר  בין 
קיים חוזר החידושים מטעם רשות שוק ההון, ובו 
במסגרת  הפוליסה  את  לחדש  אפשרות  קיימת 
אם  ורק  יום,   21 למשך  זמני,  לכיסוי  מנגנון 
במהלכם יודיע המבוטח על אי רצונו לחדש את 

הביטוח, רק אז יופסק הביטוח.
בית  קבע  הצדדים  עדויות  את  ששמע  לאחר   
הביטוח  של  תוקפו  משפג  לכאורה,  כי  המשפט 
טוען  שהמבוטח  אלא  ביטוחי,  כיסוי  לתובע  אין 
בסוכנות  ברציפות  שנה   20 מזה  מבוטח  הוא  כי 
ומעולם הוא לא הפסיק את הביטוחים, והוא הבין 
בית  לשאלת  יחודשו.  הפוליסות  כי  מהסוכנות 
השיבה  מוקלטת,  הייתה  השיחה  האם  המשפט 

פקידת הסוכן כי השיחות לא מוקלטות.
מסוכנות  מצופה  היה  כי  קבע  המשפט  בית 
ביטוח שביטחה את התובע במשך 20 שנים לנהוג 
אחרת, דהיינו להתייחס אליו כמבוטח ותיק שנהג 

לחדש את הביטוח במועד וללא הפסקות. 
בית המשפט גם הוסיף כי חוזר החידושים קובע 
שיחה  וכי  המבוטח  עם  השיחה  תיעוד  אופן  את 
מוקלטת הייתה פותרת את השאלה בדבר נכונות 
דברי פקידת הסוכנות לפיו היא אמרה למבוטח 
כי הפוליסה תפקע והוא ייסע ללא ביטוח ובכך 
תדחה טענת המבוטח - "הקלטה הייתה פותרת 

את הסוגיה הזו". )אך כאמור תיעוד לא היה(.
בחוזר  4)א(  לסעיף  התייחס  המשפט  בית 
החידושים לפיו "חברת ביטוח המעוניינת לחדש 
את פוליסת הביטוח ולא קיבלה את הסכמת בעל 
הפוליסה לחדש את הפוליסה, רשאית לבטח את 
שמעל  לתקופה  הסכמתו,  ללא  הפוליסה,  בעל 
תום תקופת הביטוח הנוכחית, אך לא תעלה על 
21 ימים ובלבד שהודיעה על כך לבעל הפוליסה 

מראש".
מדובר  כי  וטען  המשפט  בית  חידד  זאת,  עם 
לאור  אך  הביטוח,  חברת  של  דעת  בשיקול 
בהקלטה  דנן,  במקרה  לתעד,  הסוכנות  רשלנות 
את אשר סוכם בינו לבין המבוטח, וכאשר מדובר 
על מבוטח, אשר במשך 20 שנה לא הפסיק את 
רצף הביטוח והביע כוונה לחדש את הביטוח היה 

על הסוכנות לפעול ולחדש את הפוליסה חידוש 
זמני ולכן יש להכיר בכיסוי הביטוחי. 

חרף אי תשלום הפרמיה לנוכח רשלנות הסוכנות 
בהתנהלותה מול המבוטח ואי הפעלת שיקול דעת 
הנחיות  רוח  לפי  העניין  בנסיבות  המתחייב  נכון 
המפקחת על הביטוח. עם זאת, לאור העובדה שצד 
המשפט  בית  קבע  לתאונה,  אחראי  היה  שלישי 
חברת  ואת  הסוכנות  את  ישפה  השלישי  הצד  כי 
הביטוח בגין מלוא חיוביהם כלפי המבוטח. תזכרו: 

"סוכן מקצוען, הוא סוכן שלומד כל הזמן"
פסק  על  ערעור  יוגש  אם  ידוע  לא  זה  בשלב 

הדין. 

סוכני  לשכת  של  המשפטי  היועץ  הינו  הכותב 
ביטוח

משולחנו של היועמ"ש

פקידת הסוכן הבהירה לו מפורשות שיהיה לו חידוש לביטוח הרכב

שילוב בינדורי במשרדי הסוכן
ראובן רפ, תקיים  סו"ב  בראשות  ביטוח,  סוכני  הבינדורית בלשכת  הוועדה 

ב־25.3 יום פתוח בנושא שילוב בינדורי במשרד הסוכן.
ויעסוק  בת"א  וביטוח  לפיננסים  במכללה   10:00 בשעה  יתקיים  הפתוח  היום 

בשילוב בינדורי בתוך המשפחה ומחוץ למשפחה לקראת שתי סדנאות בנושא שיפתחו בחודש 
מאי. ההשתתפות הינה ללא תשלום, אך מותנית ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל.

להרשמה לחץ כאן

ראובן רפ

https://bit.ly/2TOqybr%0D
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דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית 

rozit@ikeshet.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח 
חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של 

אפשרויות יצירתיים, כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך 
dudi@gamafinansim.co.il נייד: 050-5368629 

לבית סוכן בחיפה דרושים : סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/או 
אלמנטארי בעלי רישיון, תינתן אפשרות לסטאג'ר/ית 

המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי. המתאים/ה ייהנו משירותי 
תפעול ותמיכה מקצועיים, סביבת עבודה מתקדמת 

 וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן, נא לפנות למייל:
dudi@gamafinansim.co.il או לנייד: 050-5368629

לסוכנות ביטוח ותיקה בהוד השרון דרושה פקידת 
ביטוח מנוסה ברכב )ניסיון בדירות יתרון( קו"ח לווצאפ 

duby@s-sapir.co.il 0522603972 או

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי 

עם היקפים ונפרעים לשנים רבות. תנאים מצויינים 
למתאימים: - עמלות גבוהות,שירותי משרד, תיאום 

ofir@mishorim-ins.co.il  :פגישותקו"ח למייל

לסוכנות חיתום אלמנטרית גדולה מהמרכז, איש/ת 
שטח בעל יכולות שיווק וידע בעסקי פרט קו"ח למייל  

eyalw1999@gmail.com
לסוכנות ביטוח גדולה  בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית 

rozit@ikeshet.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות/ ביטוחי 
דירות תל אביב, פתח תקווה, בקעת אונו וג. שמואל, חולון 

ובת ים, רמת גן וגבעתיים

לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה, דרוש/ה פקיד/ה 

לתחום התביעות/ביטוחי דירות. עבודה טלפונית 
ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח . שעות עבודה 
מ 08:30 ועד 16:30 * עבודה לטווח ארוך, תנאים טובים 

למתאים/ה, ללא ימי שישי, מתאים גם לאמהות! דרישות - 
דרוש ניסיון בתחום הביטוח,מתן שרות ברמה גבוהה, הכרת 
office. כושר ביטוי גבוה. כולת שליטה במערכות המחשב 

ברמה גבוהה. ידיעת השפה העברית על בוריה. *המשרה 
מיועדת לנשים וגברים כאחד. טלפון 03-9347778, שליחת 

 moti@edenins.co.il :קורות חיים למייל

סוכנות ביטוח ברמת גן ותיקה ומבוססת מעוניינת להעניק 
 בית חם לסוכן ביטוח צעיר נא לפנות למייל

nahum@shir-ins.com 

ליועץ ביטוח נדרש/ת לעבודת בק-אופיס עד שעתיים 
ביום ) עם אופציה להגדלה(. העבודה מהבית . נדרש 

ידע בוורד וביטוח אלמנטרי. שמעון 050-5492619

לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח 
מנוסה בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון 

פנסיוני לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון 
במכירת מוצרי ביטוח. קו"ח לווצאפ 050-2421995 או 

rafim.ins@gmail.com :מייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח מנוסה 
בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון פנסיוני 

לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון 
במכירת מוצרי ביטוח. קו"ח לווצאפ 050-2421995 או 

rafim.ins@gmail.com מייל

לבית סוכן בחיפה דרושים : סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/
או אלמנטארי בעלי רישיון, תינתן אפשרות לסטאז'ר/

ית המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי. המתאים/ה ייהנו 
משירותי תפעול ותמיכה מקצועיים, סביבת עבודה 

מתקדמת וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן, נא לפנות 
למייל: dudi@gamafinansim.co.il או לנייד : 

050-5368629

שכירות משנה

להשכרה לתקופה ארוכה, משרד יפהפה המשמש 
סוכנות ביטוח, ברחוב הרכבת בתל אביב.213 מטר 

בקומה 5, + 7 חניות פרטיות בחניון הבניין. לפרטים: דורון 
054-4243450

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 לפרטים – שלמה

להשכרה כדייר משנה,  בסוכנות לביטוח. ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ) אפשרות 
לקבל מרוהט(. המחיר פיקס = כולל כל המיסים. עלות 

חודשית וללא התחייבות

להשכרה משרדים בבניין umi ראשל"צ בגדלים שונים 
מ 60־ 450 מר + חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית 

מחיר 60 ש"ח למר + 18 ₪ דמי ניהול 052־6882202

 להשכרה / מכירה במגדל בסר 4, ברחוב מצדה 7 
בני ברק, 418 מ״ר, קומה 22, לצפון, גמר מפואר, פרקט 

 עץ, שטוף אור, שירותים/מקלחת באגף הנהלה, 2 
חדרי ישיבות, נוף מהמם + 8 חניות + 2 מחסנים. 

13 חדרים. אפשרות לעוד 13 עמדות עבודה. חדש 
 לחלוטין מהקבלן. נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח. 

לפנות : 050־5212228 שקד

 להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי, 
במקום נגיש, חדרים )מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/ים 

 מרוהט/ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים 
הנדרשים לסוכן ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר 

ישיבות ועוד(במחיר החל מ־645 ש"ח+מע"מ לחודש, 
)כולל חשמל, ארנונה, מים, ניקיון(. אפשרות לשכירת 

חניה פרטית בבנין עצמו. לפרטים: זיו 0522998888

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח\

סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il  נייד: 052-4287086

סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה 
 ואו לרכוש תיק ביטוח. לפרטים נוספים: 

afikf.gabi@gmail.com נייד:  גבי  052-09770368
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק 

אלמנטר. צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש 
bgol601@gmail.com  במודל הקניה

סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת 
תיק אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות 

bgol601@gmail.com מובטחים. גמיש במודל הקניה

מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני 
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל  שת''פ עסקי. 

Shaulb8@walla.com :סודיות מובטחת פרטים למייל

מעוניין ברכישת תיק ביטוח, אפשרות להשתלב כשותף 
בתיק קיים. אפשרות להקמת מחלקה משלימה בתחום 

סוכן ביטוח בתחום הפנסיה בריאות וסיכונים מעוניין 
בשיתוף פעולה עם סוכן אלמנטרי, לעבודה משותפת 

על תיקי הלקוחות. לפרטים:052-4287086, מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il

דרוש סוכן/ת צעיר/ה מנתניה להשתלבות בתיק ביטוח 
עם אפשרות לשותפות. 054-4884220

חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי. סודיות מובטחת. 
לפרטים נוספים:  afikf.gabi@gmail.com טלפון גבי: 

05-29770368

סוכן איכותי מעוניין לרכוש תיק ביטוח כללי בעל 
מחזור הכנסות של עד 600,000 ₪ בשנה. שמוליק 

adifim@adifim.co.il ,054-4946290

סוכן ביטוח, בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין 
בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי. ליצירת 

קשר: talmenashetamir@gmail.com תמיר: 
0526023136

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ברת הביטוח הבריטית INSURETHEBOX, העוסקת בביטוח נהגים, קובעת ח
יותר מאשר גברים. מבדיקת המבוטחים, מציינת  שנשים הן נהגות טובות 

המבטחת כי הנשים הרבה יותר טוב לעומת הנהגים הגברים.
חברת  שבידי  מייל  מיליארד   4.5 של  נהיגה  של  ממאגר  נקבעת  הזו  המסקנה 
הביטוח. היא מקיימת מעקב אחר הנהיגה ומעניקה בונוס לנהגים הטובים. לפי 
 9 בשיעור של  ובטוחה  טובה  נהיגה  על  מבונוסים  נהנות  הנשים  החברה,  נתוני 

אחוזים יותר מאשר הגברים.
הניתוח של הנהיגה של נשים וגברים מבוסס על מידע בין ינואר 2017 לדצמבר 
2018 שמצביע שנשים הן נהגות זהירות יותר, במיוחד לגבי נהיגה במהירות. לפי 

הנתונים, 46% מהנהגים הגברים ינהגו במהירות גבוהה יותר מאשר נשים.
הפער הוא גדול יותר בקרב נהגים צעירים. מסתבר שנשים צעירות בגילאים 
בין 17 ל־25 שנים נהנות מבונוס גבוה יותר ב־11% מאשר גברים צעירים. הדבר 
מעיד על הנהיגה הזהירה של נשים. עוד נמצא שנהגים הנוהגים במהירות גבוהה 

מגדילים ב־87% את הסיכון שיהיו מעורבים בתאונה. 
המבטחת הבריטית מקיימת מעקב אחר הרכב המבוטח. היא משתמשת בניתוח 
של גורמים המסייעים להעריך אפשרות שהנהג יהיה מעורב בתאונת דרכים כדי 

להזעיק את שירותי החירום בזמן אמת.

ביטוח ג כנס  מארחת  אילת,  של  השכנה  עקבה,  ם 
בהשתתפות  כנס  זהו  התיכון.  המזרח  מדינות  של 

בכירים מחברות הביטוח באיזור.
והוא מתקיים  אפריל,  באמצע  יתקיים  בעקבה  הכנס 
בחברות  בכירים  מאות  אליו  ומושך  שנים  שבע  כבר 
ביטוח וסוכני ביטוח מירדן והאיזור. נותני החסות לכנס 

הן בעיקר חברות ביטוח ירדניות מובילות.
בנושאי  לעבודות  פרסים  מעניקים  הכנס  במסגרת 
או  בערבית  מוגשות  העבודות  אקטואליים.  ביטוח 

באנגלית.

 חברת ביטוח בריטית: 
הנשים נהגות טובות יותר 

מאשר הגברים

 כנס ביטוחי 
אזורי בעקבה


